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QUICK - SERIES 1980 
De senioren-juniorenwedstrijden op 24 augustus 
waren organisatorisch een groot succes. 
Ondanks de vele stortbuien en een half uur schuilen 
ontstond er weinig vertraging. 

IN VERBAND MET HET DORPSFEEST 
~ ZIJN DE MEESTE MIVERO-ZAKEN NA ~ 

12.00 UUR GESLOTEN OP VRIJDAG 
EN ZATERDAG A.S. 

* voor al uw levensmiddelen 

* aardappelen, groenten en fruit 

* d iepvr iesartikelen 

* hengelsport 

* drogisterij 

* films en lampjes steeds voorradig 

* uw films kunt u hier laten ontwikkelen 

Beleefd aanbevelend 

W.JELSMA 

SPAR Z.B. 


Oudega 

Tel. 05127 - 1439 


Op de foto het 2e doelpunt gemaakt door Bontsje 
Kuipers in de wedstrijd Quick 1 - Opeinde 1 die 
uiteindelijk resulteerde in een 4 - 2 overwinning 
voor Quick. 

De jaarlijkse feestavond van Quick op 22 augustus 

mag bijzonder geslaagd worden genoemd. Het 

bezoekersaantal was iets lager dan vorig jaar. 

Het toneelstuk "Dit is dyn dochter" werd op voor

treffelijke wijze gebracht door "Violeria" uit Opein

de. 

Tot in de kleine uurtjes werd gefeest en gedanst 

onder leiding van "De Wiba's". 


De redactie. 

13 september 
Floralia (bloemententoonstelling) in de Openbare 
Lagere School met verschillende attracties. Aanvang 
van 3 tot 5 uur en vanaf 7.30 tot 10 uur. 



NIEUWS 


ESA Travel Counters - Uitzendbureau Drachten b.v .. 
Met ingang van 1 september is er een dusdanige over
eenkomst tussen bovengenoemde bedrijven bereikt 
dat zij elkaars belangen gaan behartigen. 
M.a.w. alle ESA Travel Counter-kantoren worden 
bijkantoren van Uitzendbureau Drachten b.v., terwijl 
op de Uitzendbureau-kantoren reizen geboekt kunnen 
worden. 

De redactie. 

JACHTHAVEN 
Maandag 25 augustus is een begin gemaakt met de 
aanleg van de nieuwe jachthaven. Het ligt in de 
bedoeling de nieuwe haven, die ruimte moet bieden 
aan 101 boten, in november op te leveren. 

De redactie. 

OPENING NIEUW GYMNASTIEKLOKAAL 
Zoals de zaken er nu voor staan zal het nieuwe 
lokaal officieel worden geopend op 19 september 
aanstaande. 
De festiviteiten hieraan verbonden zijn nog bij de 
betreffende commissie in behandeling en zijn ten 
dele afhankelijk van de financiële consequenties. 

TE KOOP GEVRAAGD/AANGEBODEN: . 

TE KOOP 

16 konijnen, t .b.v. F. Reitsma, Garijperweg 59, Oudega . . 


TE KOOP 

5 kippen en 1 haan, t.b.V. F. Reitsma, Garijperweg 59, Oudega. 


TE KOOP 

Toggenburger geit, t.b.V. F. Reitsma, Garijperweg 59, Oudega. 


TE KOOP 

Ouderwets buffetkast je en een electrische petroleum hang

lamp. Janke de Vries, Dwarssingel33, Oudega. 


TE KOOP 

Ronde biezenmat, moderne staande kapstok, 1 pers . tienerledi

kant met ombouw. W. Hoekstra, Buorren 14, tel. 05127-2291. 


PERSONEEL GEVRAAGD/AANGEBODEN: , 

GEZOCHT 

Scholiere o.i.d., die eenmaal in de veertien dagen een paar 

uurtjes zin heeft om wat koper te poetsen, dingetjes te strij

ken etc. Buorren 11. 


DORPSOMROEPER PER PAARD? 
Zou het misschien wat voor de Klaverkampruiters 
zijn, om o.a. bij feestelijke activiteiten, met een aantal 
ruiters te paard als omroeper te fungeren? Uiteraard 
in een passend uniform. Zowel voor Oudega als voor 
de Klaverkamp een leuke reclame. 

Een Klaverkampruiter. 

VERSCHIJNING OUDEGAASTER MAANDBLAD 
Dankzij de spontane medewerking van de adverteer
ders is het mogelijk geworden de maandelijkse ver
schijning zeker te stellen. 
In het belang van de adverteerders overwegen wij 
m.i.v. de volgende uitgave, ook tot verspreiding in 
Nijega, Opeinde en Eernewoude over te gaan. 
Het oktober-nr. verschijnt 22 oktober. De copy 
hiervoor willen wij graag voor 15 oktober in ons 
bezit hebben op het correspondentie-adres: Buorren 
11, Oudega, tel. 05127 - 1755. 

De redactie. 

NAAM 
Zoals u ziet heeft het Oudegaaster Maandblad nog 
geen naam. 
Suggesties hieromtrent zien wij graag tegemoet. 

De redactie. 



DE KINDERSCHOEN 


Zolang een kind nog niet zelfstandig loopt, kan het 
beter geen "schoenen" dragen. 
Alles wat voor die tijd de voet mag omkleden, moet 
rekbaar, ruim, en soepel zijn, dus absolute vrijheid 
voor de voeten zodat er aan de ontwikkeling van de 
voetjes niets in de weg wordt gelegd. 

DE EERSTE SCHOENTJES 
Zodra het kind zelfstandig door het huis kan lopen, 
is het tijd om tot aankoop van schoenen over te 
gaan. 
Dat begint dan met zeer buigzaam poreus materiaal. 
Hierbij zal sterk de aandacht besteed moeten worden 
aan de lengte, omdat het kindervoetje sterk kan 
groeien. De juiste wijdtemaat is natuurlijk ook erg 
belangrijk. 
De schoentjes in de grotere maten zijn meestal wat 
stabieler, wat dan weer ten koste gaat van de buig
zaamheid. 
Dit is echter geen bezwaar, want het kind zal steeds 
ruwer met de schoen omgaan, waardoor het opvoeren 
van de kwaliteit wel noodzakelijk is. 
De kinderschoen zal, naarmate ze groter wordt ook 
steeds meer moeten voldoen aan de eisen die wij 
ook aan de schoen van volwassenen stellen. 
Dit betreft zowel het materiaal als ook de pasvorm
eisen. 

DE SCHOOLGAANDE LEEFTIJD 

Zodra het kind naar de lagere school gaat, worden 

ook de voeten meer gebrui kt. 

Niet alleen vanwege de dagelijkse verplichte tocht 

naar school, maar ook het voetballen, hard lopen e.d. 

De vraag is of die voeten dat kunnen verwerken. 

Is dat niet het geval, dan treden vermoeidheids

verschijnselen op, b.v. moeilijk lopen, veel vallen, 

spoedig vermoeid zijn, e.d. 

Als dan de arts constateert dat het kind knikvoeten 

heeft, zal het advies gaan in de richting van een 

ondersteuning, die dan vooral tijdelijk gezien moet 

worden, omdat na herstel van de voeten ook de on

dersteuning moet verdwijnen. Men moet ten allen 

tijde proberen te bereiken, dat de voeten zelf hun 

stand bewaren uit eigen kracht en als dat bereikt is, 

dan moeten die voeten het zelf weer verder doen. 


De pasvorm van de schoen voor schoolgaande kinde

ren zou zo moeten zijn: een goed voetbed en altijd 

voldoendë ruimte voor de tenen. 

En dat niet alleen in de lengte maar ook in de breed

te, zodat de tenen naast elkaar in de schoenen kunnen 

liggen. De hiel moet goed stevig zijn zodat deze zo

lang mogelijk in stand kan blijven. 

Het komt regelmatig voor, dat de hielen van de kin

dervoeten bijzonder smal zijn. Daarom zullen er 

kinderschoenen moeten zijn, die een waaiervormig 

karakter hebben, zodat de smalle hiel en de uitstaan

de tenen er de juiste ruimte in zullen vinden. 

Bij de grotere maten van de kinderschoen is het 

noodzakelijk dat het gebruikte materiaal en de 

maakwijze sterker worden. De schoen wordt daar

door minder buigzaam, maar dit wordt door het 

grotere gewicht van het kind wel overwonnen en van 

een nadeel voor de voeten is dan geen sprake. 


LEREN ZOLEN - RUBBER ZOLEN 

Er 	 is een gezegde "Ieren zolen, gezonde zolen". 

Daar is niets tegen in te brengen, maar het zegt niets 

over andere materialen die ook als zool materiaal 

gebruikt worden. Dat andere materiaal, is o.a. rubber, 

dat heel wat meer slijtweerstand heeft dan leer. 

Als u ziet hoe kinderen met schoenen omgaan, dan 

is het volkomen duidelijk dat ouders besluiten tot 

rubberzolen. Maar het is hierbij wel gewenst dat in 

de kinderschoenen een leren binnenzool zit, zodat 

er geen rechtstreeks contact is tussen de voet en 

de rubberzool, omdat hierdoor overmatige transpi

ratie ontstaat. 


Tenslotte nog even de eisen die aan een kinderschoen 

gesteld mogen worden: 

1. 	 Extra groeiruimte voor de tenen 
2. 	 Goede sluiting aan de hiel 
3. 	 De juiste wijdtemaat 
4. 	 Goed voetbed 
5. 	 Een maakwijze die aangepast is aan de leeftijd 

van het kind en het doel van de schoen 
6. 	 Toename van ' de slijtweerstand bij de steeds 

grotere maten 
7. 	 Aan maat en leeftijd aangepaste buigzaamheid 

Liesbeth Boersma. 

GEDIPL. PEDICURE 

Liesbeth Boersma 

Achterwei 25 

9216 VH Oudega 

Tel . 05127-1961 

VOOR GEHELE VOETVERZORGING 



Voor een 

- koel glas bier 


- een fijne borrel 


De gehele week geopend vanaf 10 uur 

(woensdags gesloten tot 's avonds 8 uur) 


Div. soepen, uitsmijters en warme snacks 


Als vanouds het stamcafé waar u rustig 

een kaartje kunt leggen 


Buorren 11 a,Oudega (Small.) 

Tel. 05127 - 1644 


Tot ziens bij Joop en I\lel 

/ 

FRIESLAND IS MOOI: HOUEN ZO! 


Zoals u weet, staat er bij de haven van Oudega naast 

het havengebouwtje een afvalcontainer ten behoeve 

van o.a . de waterrecreant. Dit is op zich een goede 

zaak, want waar zouden de mensen, die tijdens hun 

vakantie Oudega aandoen, anders hun afval moeten 

laten . 

Nu is het gebleken, dat er in Oudega ook mensen zijn, 

die niet goed weten, waar ze met hun vuilnis naar 

toe moeten. 

Wat doen deze mensen? Heel eenvoudig: ze kieperen 

hun vuilnis, gras, takken, hout, etc. "gewoon" op 

straat, aan de andere kant van het havengebouwtje 

en zelfs "gewoon" in het water van de haven. Dit 

ondanks het bordje "VERBODEN VUIL TE STOR

TEl\! IJ. 


Dat dit niet de bedoeling is, zal voor een ieder dui

delijk zijn. Het personeel van de gemeentelijke 

reinigingsdienst moet namelijk steeds de straat 

schoonvegen en de haven "leegvissen" en wordt op 

deze wijze belast met extra werk. 

Bovendien is het ingevolge de Algemene Politie

verordening voor de gemeente Smallingerland verbo

den, om zo maar ergens vuil te storten. 

Indien iemand zogenaamd grof vuil kwijt wil, dan 

kan hij de gemeentelijke reinigingsdienst in Drachten 

bellen, te bereiken onder nummer 05120 - 81234/ 

13511. Het vuil van partikulieren wordt dan GRATIS 

opgehaald. 

Verder kunt u altijd .uw vuilnis kwijt op het over

slagstation aan De Hemmen te Drachten en natuurlijk 

kunt u het ook op de daarvoor bestemde dag gewoon 

bij de weg zetten. (Ook gras, takken enz.)! 

Een en ander onder het motto: FRIESLAND IS 

MOOI: HOUEI\! ZO! 


R. Hoekstra, uw wijkagent. 

AUKE DE VRIES 

Autohandel- Spuitinrichting 
Schadereparatie 
NU OOK DIESELOLIE VERKRIJGBAAR. 

GARAGEBED RIJF 
Gariperwei 2, Oudega SmalI. - telefoon 05127 - 1777 



WAT DACHT U ER VAN ALS: 


1. 	 er een fietspad naar "Stobbehoek" (zwemplaats) 
kwam 

2. 	 "Stobbehoek" als zwemplaats werd verbeterd 
3. 	 er een verbetering van speelplaats "de Bosk" zou 

komen (meer speelattracties) 
4. 	 er meer zitplaatsen (b.v. een zitkuil) bij de tele

fooncel zouden komen. 
5. 	 er meer voor de kinderen kwam en dit dan te 

doen met eigen krachten zodat er eigen belang 
in zit: spelletjes (voor de jongsten), disco (voor 
de ouderen) 

6. 	 er een jeugdvogelwacht zou komen 
7. 	 er een soort markt kwam waar ieder kan ver

kopen wat hij wil 

Mede-jeugd-dorpsgenoten. 

AGRARISCH ALLERLEI 


H-H-WINKEL 


KLEINE DIERENMARKT IN OUDEGA? 

Agrarisch Allerlei HH-winkel probeert een kleine dierenmarkt 

op touw te zetten. 

De bedoeling is om een vaste zaterdagmorgen in de maand een 

markt te houden voor vogels - konijnen - kippen enz. 


GRIETMAN NIEUWS 

Grietman activiteiten en informatie kunt u in het vervolg lezen 
of kijken in de etalage van de familie Kielstra, Buorren 9. Meer 
nieuws hierover in de volgende krant. 

DE HOFLEVERANCIER 

VAN UW GEZIN. 


Telefoon 1283 

LEVENSMIDDELENBEDRIJF 

JONGSMA 


Buorren 19 Oudega (Sm.) 

L. J(leinhuis 

OUDEGA (Sm.) - Telefoon (05127) 1407 

TIMMERMAN - AANNEMER 
HANDEL IN BOUWMATERIALEN 

VOOR ONDERHOUD, NIEUWBOUW, RESTAURATIE, ONTWERPEN 



DORPSFEEST op 5 en 6 september 1980 
te OUDEGA (Sm). 

Programma voor beide dagen. 

Het feestterrein is gelegen op het perceel van dhr. 

A.H. de Boer, Skeane Heawei 9 te Oudega (Sm). 

VRIJDAG 5 september 

- 08.15 tot 12.00 uur 
Optocht praalwagens. Route: opstellen Jachtwei
de - de Wear - Dwarssingel - Slotsingel - Buorren, 
richting it West - Dykfinne - Skeane Heawei -
Buorren - Great Haersmawei - Dwarssingel - Slot
singel - de wàl - Roundeel - Langdeel - Fabrykswei 
- Buorren - Sanbuorren - AI degeasterdyk - Kilome
terwei - Swartewei - Opperbuorren East - Gariper
wei - Achterwei West (ontbinding). 

-14.00 tot 17.00 uur 
Kinderspelen voor schoolgaande kinderen uit Ou
dega. 

- 20.00 tot 02.00 uur 
Cabaret Coos v.d. Velde met na afloop dansen. 
Voor leden zijn kaarten in voorverkoop te ver
krijgen op 3 en 4 sept. bij mevr. Harmsma, 
Fabrykswei 21. 

ZATERDAG 6 september 

- 09.30 tot plm. 10.30 uur 
Zeskamp deel 1. 

- 10.00 tot 12.30 uur 
Matinee in de feesttent. 

- 13.30 tot plm. 16.30 uur 
Zeskamp deel 2. 

- 18.15 tot 19.30 uur 
Herhaling optocht praalwagens. Route: opstel
len Jachtweide - de Wear - Dwarssingel - Slot
singel - Dwarssingel - Great Haersmawei - Buor
ren - Fabrykswei bij Spar - de Wal - Roundeel 
- Langdeel - Fabrykswei - Buorren - Sanbuorren 
- Achterwei East - Achterwei West (ontbinding). 
Dit is tevens de route op vrijdagmorgen bij 
slech t weer. 

- 19.30 tot 23.30 uur 
Dansen in de feesttent. 

~ 20.00 tot 23.30 uur 
Toneelavond in het Miensker, "Test mei stuor
kes" door toneelvereniging uit Wolvega. 

Bij slecht weer zullen in de feesttent als alternatief 
volksspelen worden gehouden. 

De ZESKAMP zal bestaan uit de volgende spelen: 
zaklopen zakslaan 
skilopen skippyballenrace 
watersjouwen bekerrace 

Het bestuur van de Oranje- en Dorpsfeestvereniging. 

in onze dienstverlening: 

"FOTO SERVICE" 

Voor de ûllermooiste foto's: 
* geplastificeerd papier 
* zijde raster geprint 

* zonder rand 
* geen porto - adm. kosten 

* snelle afwerking 

GRATIS EEN FILM 

en een aanzichtkaart repro. uit 1920 


FOTO PRUIKSMA 


Tevens dames en heren kapper 

parfumerieën 


slijpen 

scharen 


Ph ilips art. 

tondeuze verhuur 


Diervoederbedrijf 



in binnen en buitenland voor al Uw 
kipper en bulkvervoer naar 

Oudega (SmalI.) tel. 05127 - 1629/1305 

_________ Je komt ,"e n;ct voo< n;ct, .1I«wegen tegen. J 
Wed. A. NOORDSTRA 

Fabrykswei 31 

Oudega (Sm.) 

Telefoon: 05127 - 1357 

UW ADRES VOOR 

* Luxe en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed 

* Vakantie-artikelen 

* Souvenirs 

HUMOR 


De boer slachtte een varken en hing het op, om het de volgen

de morgen verder te verwerken, maar toen hij er weer naar toe 

liep was het verdwenen. Hij vertelde er niemand iets over, en 

ruim twee maanden gebeurde er niets. Toen kwam er een 

andere boer langs, die een eindje verderop woonde en zei: 

"Zeg Sjef, ben jij er ooit achter gekomen wie dat varken van je 

gestolen heeft?" 

"Ja, nu," zei Sjef. 


• 




HUMOR 

Een korporaal meldde zich bij zijn nieuwe regiment 
met een briefje van zijn kapitem: "Deze man kan best 
iets worden als u hem kunt afhelpen van zijn wed
woede". 
De nieuwe commandant keek de korporaal aan en 
blafte: "Waar wed jij allemaal om?" 
"Van alles," zei de korporaal. "Ik verwed er een week 
soldij om dat u onder uw rechterarm een moeder
vlek hebt." 
De commandant snauwde: "Geld op tafel." Toen ont
blootte hij zijn bovenlijf, toonde aan dat hij op de 
aangegeven plek geen moedervlek had en stak het 
geld in zijn zak. Hij belde de oude kapitein op en 
juichte: "Die korporaal van jou zal voorlopig wel 
even wachten met wedden na de behandeling die 
ik hem heb gegeven." 
"Dat weet ik nog zo net niet," zei de kapitein. 
"Hij had met mij om 500 gulden gewed dat hij jou 
je hemd zou laten uittrekken binnen vijf minuten 
nadat hij zich had gemeld." 

Op een dag pakte een bijzonder invloedrijke kolonel 
zijn telefoon op en vroeg de stafchef te spreken. De 
telefonist, die juist zijn buik vol had van hem door 
zijn kornuiten gebakken poetsen, f?edraaide loeren 
en gestoofde kolen, vroeg kwaad: 'Wie heb ik nou 
weer aan mijn kleed hangen?" 
De kolonel vroeg, verbijsterd door zo veel gebrek 
aan discipline, terug: 'Weet jij wel tegen wie je 
spreekt? Ik ben kolonel Martins. ' 
De telefonist schrok zich een petje en vroeg: "En 
weet u wie ik ben?" 
"Nee," zei de kolonel. "Goddank," zei de telefonist 
en verbrak het gesprek. 

Wij stellen u voor: 

De eerste echte 

HOOIDAMMERKAAS 

gemaakt in Oudega. 

Wij zijn elke vrijdag open van 2 - 5 
en van 7 . 9 uur. 

JAN en WENNIE CRAENS 

Telefoon 2153 ft West 16 

Voor UW: 

GEZELLIGHEID - VERTIER 
EN GOEDE VRIENDEN 
NAAR 

"De Welling Bar" op 'e Wal 


* PRIMA KLEINE KEUKEN 
Weekends tot 2 uur geopend. 



Rijwielen o.a. GAZELLE en UNION. 

De vanouds bekende SM I 0 
van OUDEGA met een 

nog echt open vuur. 
Tel. 05127 - 1536 

A.J. WELLING 
BUORREN18 

OUDEGA 

DAMCLUB OUDEGA 

D.e. Oudega werd opgericht 2 oktober 1970, met destijds een beginaantal van 15 leden, wat inmid

dels is gestegen tot 35. Na 2 jaar spelen werd Oudega lid van de Friese dambond. Er werd begonnen 

in de derde klas. Na 6 jaar spelen werd Oudega kampioen in de eerste klas en promoveerde naar 

de hoofdklasse van Friesland, waar inmiddels al weer twee jaar is gespeeld. 

Ook de jeugd speelt een grote rol in de damclub. Zo werd Feddie Kooi op 6 januari 1979 de eerste 

Friese pupillenkampioen, terwijl hij op 20 oktober van dat jaar in Lunteren derde werd bij het 

Nederlands kampioenschap. Op 17 november 1979 werd Henk Jonker Fries juniorenkampioen. 

Ook het vijftal adspiranten deed het uitstekend en werd tweede van Friesland. 

Onder leiding van de leden van de damclub, Siebe Siebenga en G. Tjeerdsma deed ook de school

jeugd van zich spreken. Deze jonge talentvolle dammers bereikten de halve finales van Nederland. 

Vrijdag 12 september wordt er weer gestart met de damcompetities, nieuwe leden zijn natuurlijk 

van harte welkom. Damclub Oudega komt dit jaar met maar liefst drie teams uit in de 

bondscompetitie: 2 tientallen en één achttal. Op dinsdag 23 september start het eerste tiental met de 

uitwedstrijd tegen Oldehove 2 uit Leeuwarden. 


Hier volgt de competitie-indeling van de Oudegaaster ploegen : 

HOOFDKLASSE NOORD 2e KLASSE B 3e KLASSE B 
Bergum 1 Drachten 3 Cornjum 2 
Cornjum 1 Drogeham 1 Franeker 2 
Drachten 1 Haulerwijk 1 Grouw 3 
De Oldehove 2 Oudega 2 Molenend 2 
Oostermeer 1 Surhuisterveen 2 De Oldehove 3 
Oudega 1 Ureterp 2 Oudega 3 
Rinsumageest 1 Warga 1 Stiens 1 
Suameer 1 Warga 2 
Surhuisterveen 1 



SKIEDNIS FAN ALDEGEA ROUN DE IEUWIKSELING 


R YM-SKIEDNIS 

FAN 

MARTEN DE VRIES 

De bijierre hear M. de Vries, äld-Aldegeaster, de 
skriuwer fan clizze koarte skiednis op rym, hat it 
forhael blykber skreaun, sa 't hy it forteld hawwe 
soe. 

Om it skreaune yn syn eigen sfear to haIden en om 
it yn gjin inkeld opsicht geweld oan to dwaen, 
hawwe wy net oan de spelling toarnt. 

It punt wer 't Oldegea begjint, 

Is op 't West bij Matten Drint. 

Dan hajou Siebe en Sjits en Foke en Sjirk , 

Die ha hjar draai der as een Tjirk . 

Harm hat een lamme hoan . 

Ielke een bietsje krap verstoan. 

Meense is een vischersmon. 

Wiebe hat gjin verstoan der von. 

Kees die hat een keppel ben , 

Der ken Ole mar op sjen. 


Hinderk zien hoon hat it genadebrea , 

It beast stoar voar de karre dea. 

De broers Folket, Hinderk en Japik 


ien 'e noadoasthoeke. 

Der .rjocht sjinoer weinje Pieter en Oeke. 

Dan Folkets Griet mei 't winkeltsje der ien. 

Ien 't zeIde hoes Geatkuur mei Stien. 

Dan vjidder kom je op een stoepke, 

Bij 't olde hoes von Manis poepke. 


Foar al jo foarkommende 

SKILDERWURK 
mei alle soarte fan moderne 
materialen 

GLES 
alle soarte fan beglêzingen, ek 
warmte besparjend thermopane 

BEHANGWURK 
alle moderne mourbeklaeijing, 
w.o. jute, vinyl, ens. 

Fierder ha wy alles foar de doch-it-selver, 

en forh iere wy plaktafel en 

6fstoomapparaet. 

Skildersbidriuw K U I PER S 

Buorren 36, Aldegea 


Til!. 1668 


Reidio!!a b.v. · Oudega 
TELEF OON~127 - 1323 - 1988 - 1993 

• GRONDWERKEN 
·AANLEGLANDBOU~EGEN 

• WEGVERHARDING 
• BESTRA TING 
• KIPPERTRANSPORT 
• BULDOZERWERK 

Levering zand 



Siebren der bij de wringe, 

Moest laitsje as Durk de noasdrup hinge. 

Japik die mei graag een hering. 

Siebe Trien hat wer verkering. 

Olbet wie de broan wol meester. 

Hinderks Hielkje snobbersgwod 


voar it veen ster. 

Foke en Hinderkje weinjen wot voaroan, 

Olde Folkje is ien 't achterkeamerke stoan. 

Kobes en Geits en Jelke en Trien, 

Weinjen bij elkoaren ien. 

Een zekere olde Jon Dyk, 

Ried molke nei it Drachtster boeterfebriek. 

Dan ha jou oulde Ieble moes, 

Dot is oppossen voar de Glee zien poes. 

Voar dot ik hjir nog vjidder vertel, 

Mat wij even it monedykje del, 

Achter op 'e arkepole ien de older vjiste hoek, 

Libje Tunnes peteroalje en zien 


dochter heel temoek. 

Gjolt en Ale, Jan en Janke, 
Gjolt ruter en Foke flie 


Hiene der ik hjar slinger dot sa wot die. 

Ouke en Bet en Gelf en Sjut, 

Bin old en nim me deis oltiet een dut, 

Ien 'e kreilen Japik mei zien Angeniet 

Volle ben en gjin vertried. 

Oetse troud en wud nou boer, 

Freerk rint oer von de natoer, 

Johannes Peet en Oetse bies 

Ha grappen soms as bin se net wies. 

Ele die mei graag een snapke, 

Gweit jout voorkeur oan een hapke. 

Iezek die zit ien e rie. 


Gerben diet wol beerd mar net volle die. 

Oetse Trien hat een dochter bij hjar ien. 

Jan is nog ol wot perfect 

Dot stekt Sjoed wer net sa krekt. 

Hottem bout op gosse pole een hoes. 

Jon hat cinten bij de roes. 


Sead Sloategraaf graaft nooit een sleat. 

Dat viend Adel nou wer neat. 

't Wie Drachtstennerk mar 't joeg gjin stoer, 

It waar wie mooi mar 't dwarp ien roer. 

Wont wot wie Rense wol begien? 

Die hie him zeIs de strop om dien. 

Hoons dot is een striekjild schrieuwer. 

Jonnes wol een bietsje een oerdrieuwer. 

Dykstra gjit ut schwalle ~ei. . 

Jon Hwantsje hat vrachtnederel. 

RoeI Poep die zit ik ien 'e stoal. 

Dot vient jou verwer hast te moal. 

Anne de Jong zit mei zien Trien, 

Achter bij Jon verwer ien. 

Wobbe is een vlinke bakker. 

Sjoed dot is een weine makker. 

Jon vaatsjes hat een winkel der ticht bij. 

Meinte Poelstra een verrone oannimmerij. 

Freerk die holde him oan 'e wet. 

Jille joeg zien ben oan, een dei te let. 

Hindrek Adels hat dranktapperei. 

Jan einepiek kannarjevokkerij. 

Hindrik Hedder hierknipper en barbier . 


. Domenei Hingst preket volle von 't papier. 
Kobes die is bargeslachter en 

wennet der allinnig achter 

Albet en Aal en Foppe en Sjet witte ik wol 
hoe dot hjet. 

Wont je zitte op hjar gemak, 

Olegear onder it zeIde dak. 

Oebele is een lange sprut, 

Der ken Wiebren net tsjin ut. 

Pieter hat een hit. 

Ole is een smid. 

Meint die hat een doek foar 't eag, 

Baaie hold de flesse omheeg. 

De post die wennet ien 'e steeg. 

Douwe is koeper en poupenmakker. 

Hylke is een bakker. 

Harmke stoar en olde RoeI gong nei 

Poules en Jonsje ien 'e goutsjepoel. 


Johonnes zetboer oan de achterwei. 

Hindrik hondelt meast ien kei. 

Jon Durks is boer, wonderdokter en 


boatskaptein 
Dot is wol wot volle wudt er zein. 
Berendsbet is net sa lekker. 
Leense Kiellonteaneopstekker. 
Wessel hat moalkriederei. 
RoeI slachtet bargen schiep en kei. 
Japik is wer trouwt mei Trien. 
Tomes en zien heit bin bij elkwar ien. 
Metienes Sjits een olde rakker. 
Jout hjar dochter wei oan Auke bakker. 
Steen beek is een lapke schroar, 
Die naait oltyd fwar een oar. 

VOORAL UW 
SCHILDER-, 

SAUS
EN BEHANGWERK 

Tevens uw adres voor glas 
en thermopane (dubbele beglazing) 

met 30 % subsidie. 

schildersbedrijf 
Fabrykswei 17 - Oudega (Sm.) 

Tel. 05127 - 1206 



ft is goun minsken like folle 

ot de kou skiet of de bolle 

komt it de measten tige krekt 

stiet kwaliteit by us sintrael 

En smakket it jo tige lekker, 

tinke jo, hjirfan wol'k mear 

foar fulling fan jo friezer klear 

Dus foar ljirre, snijworst of 

in stikje rikke spek op brea 

Hoask oanrikkemedearre 

SLACHTER ALDEGEA 

Jan de Haan een lietse boer, Hinderk docht wot kolmer en 't let him neat. 
Hie giin bestean en handelt nou ien beestevoer. 

Minne die hat him der noeit voar schamme, 

Wont de mon wie better as sien namme. 

Don de even noemers it leaste blok. 

Der wennet de widdouw Folkets Fok. 

It diekhoeske elk wiet der fon . 

Olde Eelkje mei Jan Oelemon 

Oan de sieltsje sleat een raar gevoltsje. 

Der wennet Jon Brantes mei zien Sjoltsje. 

Douwe Hiltsje is een wedevrouw . 

Hjar plaats die brande twa keer ouw. 

Hindrik hie een dekbeerholderij. 

Verkocht it beest mar de narnme 


blieuw him bij. 
Mei Japik wie 't wol ris wot een toer. 
Wilco wie bakker, mjelder, moalhondelaar 

en boer 
Der wie giin wien en de mole woe net gean. 
Hoe Jon wrantelpot ik vlokte, 

de mole blieuw stean. 
Ytsche die hie tretjen kotten 't slimste 

wie it mei it voer, 
Zij joeg ol volle viskekoppen 

mar stroffele der wol ris oer. 
Sjibbe Oelemon zei tsjin Tienke Siets. 
Tienke ried nooit op 'e fiets . 
Siets zei wol nou ris even nei mei hjerre, 
Tienke fiets meer as jim ollegierre. 
Jonne Griet op 'e oostein von 'e achterwei. 
Don J ouke mei zien fuormonderei. 
Jif werkt op 'e boeterfebriek. 
Kjille Meint vaak op 'e dyk. 
Nou giin wij de achterwei dwas oer. 
Mei een schwalle en een tserke zonder toer. 
De reed der tuschenyn is fon, 
Wesselskees een timmerman, 
En Grutte Hessel op 'e kamp, 
Verkeer een kou wot wie 't een ramp. 
Anne hold er een winkel op nei. 
0011 Hinderk en Bonsje en Bouwe en Sei. 
Meester Wolsma iet 't schwalle hoes, 
Domenei Prins ien 'e postereie hier romte bij de roes. 
Der nest ha jo wer Hessel Oast, 
Hat Jeltsje wol mar hat giin kroast, 
Gean wij meer nei 't Noaden dan is 't net mis 
Jon die troud mei zwatte His. 
Jon Mattens, Tjitte en Megiel 
Volje der een streekje alhiel. 
Don gean wy nei de Noadoasthoeke 

a I an 
ook voor Uw: 

*REIZEN 

Gjolt wie boer en fee dokter sa 't er sei. 

koe Hjerke der wol wot mei. 


Mar foar in goed stik fleis, sa ha'k ûndekt 

Dérom en dit is tocht ik kleare tael 

Dan steane wy mei de bekende kwaliteit 

OEDS PIETERSMA 

*VERZEKERINGEN 

*REISDEVIEZEN 

. Fabrykswei 13, Oudega Sm. telefoon 05127 - 1533 



H.H. Veehouders van Oudega en omstreken. 


Laat ook dit seizoen al Uw voorkomende werkzaamheden verrichten door: 


TOERING 'S LOONBEDRIJF en KRAANVERHUUR 

Maar bel vroegtijdig, dit kan teleurstelling voorkomen. 

Ook voor graslandverbetering kunt U bij ons terecht. 


O.a. voor: diepploegen, woelen, egaliseren, rotereggen, lelyen hakfrezen en inzaait'll. 

Ook kunnen we alle onkruiden laten bespuiten en Uw grasland laten doorzaaien. 


NevedaKwaliteit 

~ Neveda Duplo 

in 12 kleuren 
slechts f 1,95 per bol. WIl 

'·'$ff,?fJ Brei zelf de mooiste mode uit het 
nieuwe Neveda Breiboek nr. 32. 
En natuurlijk breit u met de echte, 
originele Neveda kwaliteit. 
Gegarandeerd goed! 

KOOISTRA'S 
textiel-woninginrichting 

Oudega (Smal!.) 

Tekfoon: 05127-1258 

Petrus, Griet, Meense en Wiets en Olde Oeke. 

Lyke1e troch zien wurkjen geheed ut lead, 

As it hud draven wie 

Otse is een tietse boer. Binne een mooie Print. 

Hedser is een grutte Drint. 

Klaas schuik dot is een olde mon, 

Remkes is een zoan der von. 


Albet hat twa goede en treie bliene ben. 

Wiebe hat vief die ken goed sjen . 

Jon Roels der stiet it er wol ris bjuster bij. 

Hielke hat soanriederei. 

Tamme zien hoes wut oloan volder, 

Hindrik wut boer ien Jondurkspolder. 


Olde Kees tsjinoer de striepe 

Kont him der ik best begriepe. 

Jon Jonker ien 'e Noadwesthoek. 

Jelle hieste keapman en der ien adig toek. 

Pete Jits sjocht schean troch 't veenster, 

Op 't hoes von Jon de lietse burgemeenster. 


Dit bin wij loans en zit it sa, 

Gean wij east nei de febriekswei ta. 

It olderearst is Hetse Fedde. 

Ken him ien lapkes adig redde. 

Don sjocht min olde Lieuwe Ontsje 

By de streek mei 't peteroljekonsje. 

Lut hat giin verlet von buarvrouw vroet 


dot ken je merke 
Hij is een olde vreigesel 

en koster ien 'e grutte sjerke. 
Kobes stapt bij 't winter hele setten. 
Te hout vien meitsjen nei de kletten. 

Roanes die praat hastmei giin ien. 

Want hij is sa doof krekt as een stien. 

Siebren zeit een grutter hoes wat silt besjutte. 

Want Siebren wennet ien 'e hutte. 

Bloksma is machinist op de boeterfebriek. 

Siemen vroeger hudrieder 


nou een aId man vol rimmetiek. 
Kees is waaitapper mar hat hij en schoftsje oer 
Don rint er mei de bolekoer. 

Vraag eens vrijblijvend inlichtingen . 

Beleefd aanbevolen 


Fa. Toering 

Tel. 05127 -1582 

of 05117 - 9387 




NU NOG MEER SERVICE IN ONZE VERGROTE 
WINKELWAGEN 

Jachtweide 7 

)( R . v.d. VELDE 
Oudega telefoon 1652 

)( 

Euwe is een kalme boer. 

Berend wurket bij zien broer. 

Lykle Onsje wennet ien een keukensje sa 't hjet, 

En iene voorein Wopke en Sjet. 

Pieter Poal hat lingte extra. 


Een heel verschil bij Wiebe Hekstra. 

Gosse, een hele olde mon, 

Makket er mar een boeldei van. 

Sietse von 'e lange striepe, 

Ken him dat ik best begriepe. 

Jon Kuperes, ik een olde boer, 

Mei de achterein dervlak tsjinoer. 


Nei 't Westenut don rint min sa 


No nei de Headam dat is een heel ein, 
Der weinje don sa ast behjet. 

os bregewachter en keslein. 
Von de Headam gean wij sa, 
Werom nei Jon Durkspolder ta. 
Der weinje don sa ast behjet. 
Hindrik, Battele en Reense en Sjet. 
Don troch de Geeuw oer 't wester soan 
Kom wij wer op it veste loan . 
Dat is Oldegea ien zien bestean . 
Mei hoed en hier von kop tot tean. 
Don wolle wij dit broddelwurk 
Onderschrieuwe mei de nam me 

MURK 

It scheanpaad del nei Melle ta. 

De heawei del dwas oer de vin ne , 

Ken min don nei Ljibbe rinne. 

Don oer it houtsjepaad der voon, 

Min Mindet mei zien lulke hoon. 

Japik der ik tichte bij 

Holt een wetboek der opnei. 

Gerben wennte der ik mooi, 

In een verrone einekooi. 


Durk is verzekeringsagint. 

Olde Ranke is as boade ien dwarp nog goed bekend. 

Kiers dot is een directeur. 

Lytse Gjolt hat een kroeg en stel gjin ien teleur. 

Age vangt visken soms hele sikke. 

Leense beurtvart mei een snikke. 

Pieter en Met die bin nei Geriep ta set. 

Jelke die hat turf te keap, 

Exteur de Haan hat vamkes bij de heap . 


Grutte Gjolt is boatskaptein, 

Jon Schuurmon die is schjin oan ein. 

Anders Tilma die is nog wot better. 

Ale en J onne ien 't vischerhoeske 


ticht bij 't wetter. 
Gjet nutteboskje stapt fwar ongetyd 

nei Wergje ta, 
DIe man mat wol goede fuotten ha. 

DRUKKERIJ S.O.D. B.V. 

BUORREN 11 


OUDEGASMALL. 

TEL. 05127 - 1755* 




R.S.O.-nieuws. 

De trainingen van het volleyballen zijn weer begon

nen. De eerste weken zullen we ons nog moeten 

behelpen met het oude lokaal. Vorig jaar zijn we 

uitgeweken naar Drachten, maar met de opening 

van de nieuwe accommodatie hier, was het niet no

dig zaalruimte in Drachten aan te vragen. 

Dit seizoen komt R.5.0. uit met drie dames-teams, 

twee heren-teams en een meisjes-team. De trainingen 

van deze teams zijn op de onderstaande tijden: 


MAANDAGAVOND: 

18.30 - 19.30 
19.30 - 21.00 
21.00 - 22.00 

DINSDAGAVON D: 
18.30 - 19.30 
19.30 - 20.30 
20.30 - 21.30 

pupillen 
dames 1 en 2 
heren 1 en 2 

meisjes 
dames 3 
recreatiedames 

Iedereen die graag eens een training mee wil maken, 

is van harte welkom. U kunt natuurlijk ook meteen 

lid worden. 

Tenslotte kunnen we nog meedelen, dat de start 

van de competitie 11 september zal zijn. Ga eens 

mee als supporter. 


VAAR OP ZEKER! 

POSTEMA INSTALLATIES 

Landelijk erkend INSTALLATEUR. 
Voor al Uw werkzaamheden op het 

gebied van: 

-Dakbedekking 
-Zinkwerk 

-Elektra 
-Waterleiding 
-Verwarming 

Dag en nacht bereikbaar 

Tel. 05127 - 1526, Oudega. 
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Het adres voor 

1 ste klas 

-aardappelen 

-groenten 


-fruit 


Folkert de Haan 

Tel. 05127 - 1414 




INGEZONDEN STUKKEN 

WY MOATTE IT PAL NET OERDRIUWE! 

Sa einet it stikje "Fries yn 't Frysk" yn it earste 
krantsje. It is fan in man of frou, dy't der op tsjin 
is, dat us doarp in Fryske namme krije sil yn 't 
offisiele ferkear. 
Ek de strjitnamme yn 't Frysk is net nei 't sin: 
"want hoe te skriuwen namme, plak en strjitte, 
dat sil dochs elts net samar witte?" 
De man (of frou) hat in bytsje gelyk: de redaksje 
fan dit blêd kin it net. Ik wenje offisieel, ek by de 
Giro, op Achterwei 5. It is op it strjitnammebuordsje 
ek wol te lêzen, mar de "Grietman"-minsken skriuwe: 
Achterweg 5. No haw ik alle wurdearring foar de 
initiatyfnimmers fan dit krantsje, mar ik soe in 
korrekte adressearring op priis stelle. 
En wêrom no! Dat wol ik graach utlizze oan de 
skriuwer fan "Fries yn 't Frysk". Dêrfoar binne twa 
redenen: 
a. it ferdomde minderwurdichheidsgefoel (be

titeling fan de theoloog Fokke Sierksma). 
b. it opkommen foar in taal dy 't mei ûtstjer

omgiet, om by 't gebed ynienen yn 't Holl ansk 
oer te gean. Of yn it stikje "Fries yn 't Frysk", dat 
noed hat dat wy UTLAKE wurde sille, dat wy 
"BELACHELIJ K" wurde kinne en by einbeslût 
(net nochtern, mar benauwd foar dy 't laitsje) de 
saak NET OERDRIUWE wol. 
It minderwurdichheidsgefoel, dat ut dizze foar
bylden sprekt, kin allinne fan de minsken Ofnom
men wurde via maatregels fan oerheid, skoalle en 
tsjerke. De oerheid (en dermei de skoalle) hat mei dit 
wurk in begjin makke. 
De tsjerken dogge fan de lieding ut neat, der sil 
it fan ûnderen op komme moatte. 
Soksoarte maatregels kitelje it slûgjend minder
wurdichheidsgefoel en dat fielt net noflik foar wa 
't der mei sit. 
Mar it komt te foaren, dat us bêrn noch langer 
mei deselde gefoelens grut brocht wurde! En dêrmei 
is 't ien fan de betingsten om it Frysk oerlibje litte 
te kinnen. 
I k hoopje mar, dat de skriuwer of skriuwster fan 
"Fries yn 't Frysk" begryp opbringe kin foar dy Iju, 
dy 't har taal op oare wize earje wolle as mei "net 
oerdriuwe". 

B. J ansma 

ren bedrige wurdt. 
Oer a. wol ik noch in pear wurden kwyt. Sûnt de 
tiid, dat it Frysk ferbean waard yn it offisiele fer
kear, hawwe de oerheid, de tsjerke en de skoalle 
de minsken bybrocht, dat hja hearden ta in mien
skip mei in minderwurdige taal, in taal mei minder 
status. En dy taalpolityk hat gefolgen hawn. 
Wêr fernimt men soks dan? 
Bygelyks by myn soan Rob: hy giet opslach oer 
op 't Holl ansk as er in wurdsje Holl ansk opheint, 
ek by minsken, dêr 't er fan wit, dat har gjin wurd 
yn 't Frysk ûntkomt. Of by de man, dy 't notaris 
Mulder nei syn ynlieding foar Dorpsbelang, in pear 
fragen stelde yn 't Hoil ansk, al hie de notaris sein, 
dat er it Frysk bêst neikomme koe. Of by myn 
suster, dy 't it Frysk yn tsjerke sa bot fynt. Of 
by de dûmny, dy 't thûs Frysk praat,foar de kate
chesaasje ek yn 't Frysk mei syn katechesanten 

dj: esa trave! counter 

BUORREN 11 

OUDEGASMALL. 


TEL. 05127 - 1755* 


vliegreizen chalets 
cruises touringcarreizen 
safari's treinreizen 
expedities wereldvliegreizen 
scheepspassages wintersport 
groepsreizen bejaardenreizen 

Voor al uw TIMMERWERKEN 

Buorren 30 
Oudega (Sm.) 
Tel. 05127 - 1470 

bouwbedrijf 

D. BERGSMA 



SOCIALE AGENDA 

WEEKEN DDIENST HUISARTS 
23 - 24 augustus Dr. C. van Staveren 
30 - 31 augustus Dr. H.J. Amelink 

6 7 september Dr. J.S. Meyboom 
13 - 14 september Dr. S. Vriesinga 
20 - 21 september Dr. C. van Staveren 
27 - 28 september Dr. H.J. Amelink 

4 - 5 oktober Dr. S. Vriesinga 
11 - 12 oktober Dr. J.S. Meyboom 
18 - 19 oktober Dr. C. van Staveren 
25 - 26 oktober Dr. H.J. Amelink 

1 - 2 november Dr. S. Vriesinga 
8 - 9 november Dr. J.S. Meyboom 

15 - 16 november Dr. C. van Staveren 
22 - 23 november Dr. H.J. Amelink 
29 . 30 november Dr. S. Vriesinga 

6 - 7 december Dr. J.S. Meyboom 
13 - 14 december Dr. C. van Staveren 
20 - 21 december Dr. H.J. Amelink 
25 - 26 december Dr. C. van Staveren 
27 - 28 december Dr. S. Vriesinga 
31 - 1 dec./jan. Dr. J.S. I\;;eyboom 
De weekendd iensten duren van vrijdag 17.0Ûluur tot zondag
avond 24.00 uur. 

ADRESSEN 
Dr. C. van Staveren Roundeel 56 

Dr. H.J. Amelink Greate Buorren 22 

Dr . J.S. Meyboom Kommisjewei 120 

Dr. S. Vriesinga Torenlaan 17 

GROENE KRUIS 

Oudega 
Tel. 05127 - 1262 
Garijp 
Tel. 05117 - 1264 
Opeinde 
Tel. 05127 -1261 
Oostermeer 
Tel. 05129 - 221 

Spreekuur W. van der Kooi: maandag t/m vrijdag tussen 
12.30 - 13.30 uur onder nummer 05127 - 2207. 
Dienstdoende wijkverpleegkundigen zijn de weekeinden te 
bereiken van 13.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur 
onder nummer 05120 - 12105 te Drachten. 

STICHTING GEZINSVERZORGING SMALLINGERLAND 

Spreekuur alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur. 

Tel. 05120 - 19005, De Oppers lb, Drachten. 


MAATSCHAPPELIJK WERK SMALLINGERLAND 

Spreekuur te Drachten, Berglaan 62, tel. 05120 - 17235, 

alle werkdagen van 8.30 - 10.00 uur; verder op afspraak. 

De gehele dag zijn er medewerkers op de Berglaan aanwezig. 

De informatie en advieswinkel is elke werkdag geopend van 

9.00 - 11 .30 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Donderdags 
bovendien van 19.00 - 21.00 uur. 

UITVAARTVERENIGING 'DE LAATSTE EER' OUDEGA 

Inlichtingen over begrafenis of crematie enz. Afspraken alle 

werkdagen . Pennm. G. Kooistra, Buorren 11, tel. 05127 
1258. Bode A. van Keimpema, Fabrykswei 17, tel. 05127 

1206. 

Denkt u er aan dat kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig lid kunnen 


worden? 


BIBLIOTHEEK 
Openingstijden: 

woensdag: 

vrijdag: 

In 'It Miensker', Fabrykswei 13a. 

OPENINGSTIJDEN 
POSTKANTOOR 
Maandag tot en met vrijdag: 
8.00 - 12.00 uur 

13.00 - 16.30 uur 

13.30 - 17 .00 uur 
19.00 - 21.00 uur 
13.30 - 17.00 uur 
19.00 - 21.00 uur 

RABOBANK 

9.00 - 12.00 uur 
13.30 - 15.30 uur 
donderdagsavonds: 
17.00 - 19.00 uur 

KERKDIENSTEN 

7 september 
Gereformeerde Kerk 

Hervormde Kerk 

14 september 
Gereformeerde Kerk 

Hervormde Kerk 

21 september 
Gereformeerde Kerk 

Hervormde Kerk 

28 september 
Gereformeerde Kerk 
Doven-horen diensten 

Hervormde Kerk 

5 oktober 
Gereformeerde Kerk 

Hervormde Kerk 

12 oktober 
Gereformeerde Kerk 

Hervormde Kerk 

09.30 u 

13.45 u 
10.30 u 

09.30 u 
13.45 u 

10.30 u 

09.30 u 
13.45 u 

10.30 u 

09.30 u 

13.45 u 
10.45 u 

09.30 u 

13.45 u 

10.30 u 

09.30 u 

13.45 u 
10.30 u 

Ds. H.J. Nolles 
Viering H . Avondmaal 
Ds. H.J. Nolles 
Ds. J.H . Hamoen 

Ds. H.J . Nolles 
Ds. G. Rikkers, 
Suameer 
Ds. J.H. Hamoen 

Ds . H .J. NOlles 
Ds. C. Neef, 
Donkerbroek 
Ds . J. H. Hamoen 

Ds. Lamme, 
Delft 
Ds. Lamme 
Ds . Steenbeek 

Ds. G. Rikkers, 
Suameer 
Ds. H.J . Nolles 
Jeugddienst 
Ds. Annema 

Ds. C. Neef, 
Donkerbroek 
Ds . H.J. Nolles 
Ds. J .H. Hamoen 

Mededelingen van de Gereformeerde Kerk te Oudega (Sm .) 


De kerkeraad van de Geref. Kerk nodigt U hartelijk uit om de 

kerkdiensten bij te wonen. 

Daar de kerk momenteel verbouwd wordt, worden de diensten 

gehouden in vergadercentrum "It Miensker", Fabrykswei 13A. 





